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Regel 01 – Spillebanen 

 

i) Pkt.2 «Merking av en spillebane»:  

«En spillebane skal være rektangulær. Den skal være merket med heltrukne linjer, og på 
naturgress er det tillatt at de linjene som avgrenser et område består av 
kunstgress/hybridløsning, på en slik måte at dette ikke utgjør en fare for spillerne. En linje 
tilhører alltid det området den avgrenser.» 

Kommentar:  
Endringen gjøres for å tilpasse seg den teknologiske utvikling som gjøres for å forbedre 
overflaten på en spillebane og ivareta spillernes sikkerhet.  

 

ii) Pkt.9 «Det tekniske området», fjerde avsnitt: 

«De personer som kan oppholde seg i dette området skal: 

• identifiseres før kampstart iht. konkurranse-/turneringsreglement, 

• opptre på en aktsom og ansvarlig måte, 

• forbli i dette området under kampens varighet, unntatt i helt spesielle tilfeller, f.eks. 
reserver som varmer opp, og i de tilfeller der dommeren tillater at fysioterapeut eller 
annet medisinsk personell kan komme inn på banen for vurdering av skadet spiller.»  

Kommentar:  
Endringen gjøres for å tydeliggjøre at lagledere og andre som ønsker å komme inn på banen 
for å se til en skadet spiller krever tillatelse fra dommeren.  
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Regel 03 – Spillerne 
 
i) Pkt.2 «Antall reserver og innbyttere»,  

 

• Offisielle kamper 
«Det kan benyttes inntil 5 reserver som innbyttere på hvert lag i en kamp, som spilles i en 
offisiell turnering organisert av FIFA, kontinentalt eller nasjonalt forbund. 
For lag på øverste nasjonale serienivå og landslag for seniorer, kan det kun benyttes 
inntil 3 reserver. 
 
For aldersbestemt og barnefotball fastsettes øvre grense for hvor mange reserver som 
kan benyttes av de nasjonale forbund, kontinentale konføderasjoner eller FIFA.»   

Kommentar:  
Endringen fastsetter at øverste nivået i fotball har en begrensing på 3 bytter. Videre 
presiseres det at i aldersbestemt og barnefotball er det opp til de nasjonale forbund å 
bestemme hvor mange reserver som kan benyttes. 
 

• Returnerende innbytte  
«Bruk av spillere som kan komme inn på spillebanen igjen etter tidligere å ha blitt byttet ut, er 
kun tillatt i de klasser i breddefotballen hvor dette er godkjent av det FIFA, kontinentalt forbund 
eller NFF.» 

Kommentar: NFF har besluttet at fra 1/1/2018 i de kamper der det er ubegrenset antall 
bytter, skal det praktiseres flyvende innbytte, som skal skje i en sone som strekker seg 5m 
hver vei fra midtstreken ved teknisk område. 
 

ii) Pkt.3 «Innbytterprosedyre», sjette avsnitt 

«En innbytter som lovlig har kommet inn på spillebanen kan foreta gjenopptakelse av 
spillet.» 

Kommentar: Presisering for å tydeliggjøre at der det har skjedd et korrekt bytte, kan den 
spiller som tar bytte kan sette i gang spillet også. Eks: Det er ikke behov for at spillet skal 
være gjenopptatt for å delta, en spiller kan derfor komme rett fra benken som reserve etter å 
ha blitt lovlig byttet inn og ta f. eks et frispark eller straffespark.   
 

iii) Pkt.5 «Sanksjoner ved brudd på regelen» 
 

• Endring i tredje avsnitt: 
«Ved spillerbytte i pausen mellom to omganger eller før starten av ekstraomganger skal 
innbytteprosedyren gjennomføres før spillet gjenopptas. Dersom dommeren ikke blir 
informert om innbyttet skal dette uansett anses som fullført. Disiplinære reaksjoner 
ovenfor spillere benyttes ikke i slike tilfeller, men hendelsen skal rapporteres til 
overordnet myndighet.» 

Kommentar: Endringen gjøres for å tydeliggjøre at en slik mindre overtredelse ikke skal 
straffes disiplinært med kort men rapporteres til overordnet myndighet.  
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• Endring i fjerde avsnitt: 

«Hvis en spiller bytter plass med målvakten uten at dommeren er underrettet, gjelder følgende: 

• spillet fortsetter 
• de to involverte spillere gis advarsel ved første stans i spillet, unntatt dersom et slikt 

bytte skjer i pausen før andre omgang, før starten av ekstraomgangene eller 
straffesparkkonkurransen.» 

Kommentar: Endringen gjøres for å forenkle spillereglene og for å gjenspeile at et lag skal 
ha valgfrihet til å bytte på hvem som er målvakt i disse pauser uten dommerens godkjenning. 

 

iv) Pkt.9 «Når mål scores med flere personer på spillebanen» 

«Dersom et mål er scoret, men dommeren oppdager før spillet gjenopptas at det var en eller 
flere personer enn de godkjente spillere på spillebanen i det øyeblikket målet ble scoret:» 

Kommentar: Presisering da eldre tekst kunne tolkes for vidt 
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Regel 04 – Spillerens utstyr 
 
i) Pkt.5 om «Slagord, uttalelser, bilder og reklame»:  

 
• Regelen endres til å omfatte «Spillernes utstyr og bekledning» 

Samt: «Denne regel omfatter også utstyr og bekledning som bæres av reserver, inn 
byttetere og lagledelse som skal oppholde seg i det tekniske område. 

Kommentar: Endringen gjøres for å sikre at regelen omfatter alle former for bekledning som 

spillere, reserver, innbyttere og lagledere kan bære.  

ii) Nytt underpunkt i pkt.5 om «Budskap som ikke er tillatt»  
på utstyr og bekledning 

«Det er ikke tillatt å benytte slagord, uttalelser og/eller bilder, hvor budskapet er 
sanksjonertbart etter Regel.12 da dette er  

• fornærmende eller krenkende eller grov språkbruk og/eller gestikulering 

• provoserende, hånende, nedsettende, skaper uro eller aggresjon. 

Det er ikke tillatt å benytte slagord, uttalelser og/eller bilder som kan relateres til: 

• Person(er), levende eller døde, som ikke er en del av den offisielle navnet på 
turneringen. 

• Lokale, regionale eller internasjonale politiske partier / organisasjoner/ grupper, osv. 

• Lokale, regionale eller nasjonale offentlige myndigheter. 

• Organisasjoner som fremmer diskriminering. 

• Organisasjoner med formål/handlinger som fremstår støtende for en større del av 
befolkningen  

• Politiske markeringer eller handlinger 

Lagene er selv ansvarlig for å avklare med kampens myndighet ved tvil om lovligheten av et 
budskap, og at kun tillatte budskap er påført det utstyret som benyttes før kampen spilles.»  

Kommentar: Endringen gjøres for å beskytte fotballens omdømme, og at fotballkamper kan 

brukes for å spre budskap i strid med fotballens ånd og idealer samt svekke 

idrettsbevegelsens nøytralitet. Lag er selv ansvarlige for å ha avklart dette med kampens 

myndighet på forhånd der det er tvil.  
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Regel 05 – Dommeren 
 
i) Pkt.2 om «Dommerens beslutninger», andre avsnitt: 

«Dommerens avgjørelser hva angår fakta i forbindelse med kampen, inkludert opplysninger 
om et mål er scoret eller ikke og resultat, er endelige. Dommerteamets avgjørelser skal 
respekteres.»  

Kommentar: Presisering for å tydeliggjøre dommerteamets myndighet og fremheve 
grunnsetningen at dommerteamets egen avgjørelser er endelige.  
 

ii) Pkt.3 om «Dommerens oppgaver, plikter og rettigheter»: 

Avsnittet om «Disiplinærmyndighet» femte og sjette avsnitt 

«Gule og røde kort (og tidsbegrensede utvisninger i aldersbestemte klasser) kan benyttes fra 
det tidspunkt dommeren har kommet på spillebanen og satt i gang spillet, i pausen og frem til 
kampen er avsluttet (inkludert straffespark på overtid, ekstraomganger, pauser mellom disse 
og straffesparkkonkurranse). 

En dommer kan ilegge disiplinærreaksjoner til hele eller deler av lagledelsen som viser 
manglende evne til å opptre på en ansvarlig og aktsom måte, og kan bortvise disse fra 
spillebanen og tilstøtende områder. Hvis dette gjelder lagets fysioterapeut og annet 
medisinsk personell, og det ikke er annet medisinsk personell tilgjengelig, kan vedkommende 
fortsette i sin funksjon. Rapport til kampens myndighet skal uansett sendes inn.» 

 
Kommentar: Presisering for å tydeliggjøre dommerens myndighet til å omfatte 
tidsbegrensede utvisninger i aldersbestemt fotball.  

Det innføres videre en unntaksregel for fysioterapeut og annet medisinsk personell hvor 
andre ikke er tilgjengelige  

 

Regel 06 – De andre i dommerteamet 
 
i) første avsnitt: 

«Til støtte for og underlagt dommerens myndighet kan det oppnevnes til en kamp: 

• To assistentdommere (AD) 
• Én fjerdedommer (4D) 
• To ekstra assistentdommere (EAD) 
• Én reserve assistentdommer (RAD) 
• Én videoassistentdommer (VAD)» 

Kommentar: Endringen er gjort for å reflektere utvidelsen i hvilke roller som inngår i 

dommerteamet, og offisielt fastsette betegnelse og forkortelse for den nye rollen.  
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Regel 07 – Kampens varighet 
 

i) Pkt. 2 Pausens varighet, annet ledd 

 «Det tillates en kort drikkepause mellom ekstraomgangene.»  

Kommentar: Pausen mellom første og andre ekstraomgangene skal være kort og  

bør ikke overstige 5 min totalt.  

 

Regel 08 – Spillets begynnelse og gjenopptakelse av spillet 
 

i) Pkt. 1 Avspark, utførelsen av et avspark 

Nytt første punkt: 

• Alle spillere med unntak av den som tar sparket, skal være på egen banehalvdel 

Kommentar: Endringen ble innført ved rundskriv fra NFF i forkant av 2017 sesongen, og er 

nå inntatt i spillereglene. 

 

Regel 10 - Resultatet av en kamp 
 

i) Pkt. 2 Kampens vinner, 3.ledd 

«Hvis turneringsreglementet forutsetter at det skal være en vinner etter en kamp, eller borte- og 
hjemmekamp, kan kun følgende metoder benyttes for å avgjøre kampens vinner: 

• Bortemålsregelen 
• To ekstraomganger av lik lengde som ikke overstiger 15 min hver 
• Straffesparkkonkurranse. 

En eller flere av disse metodene kan brukes i kombinasjon med hverandre» 

Kommentar: Endringen gjøres for å fastsette lengden på ekstraomganger og 

kombinasjonen for hvordan en kamp kan avgjøres.  

NFF og tilsluttede kretser kan godkjenne at i turneringer/ konkurranser for barn, ungdom, old 

boys/girls, veteraner, og funksjonshemmede, kan «første målet vinner» regelen anvendes. 
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ii) Pkt. 3 straffesparkkonkurranse, a) prosedyre før start, tredje og sjette kulepunkt  

 

• «Kun spillere som er på spillebanen eller har forlatt spillebanen for å rette på utstyr eller motta 
behandling ved kampslutt (inklusiv ekstraomganger) kan delta i straffesparkkonkurransen. Disse 
betegnes som «godkjente spillere». Spillere som soner en tidsbegrenset utvisning ved kampslutt, 
er godkjent deltaker ved en straffesparkkonkurranse. Det samme gjelder for den som erstatter en 
målvakt som ikke kan delta videre på grunn av skade.»   
 

• «En målvakt som blir skadet før eller under en straffesparkkonkurranse og som ikke er i stand til 
å fortsette som målvakt, kan erstattes enten av en navngitt reserve under forutsetning av at 
laget ikke har brukt opp innbytter-kvoten, eller av en spiller som er utelukket fra å delta pga. 
overtallighet av antall spillere. Målvakten som er byttet ut kan ikke delta videre i 
straffesparkkonkurransen og kan ikke ta et straffespark.» 

 

iii) Pkt. 3 straffesparkkonkurranse, b) under gjennomføring, femte kulepunkt  

 

• «Et spark vurderes som fullført når ballen ikke lengre er i bevegelse, går ut av spill eller 
dommeren stanser spillet for overtredelse av spillereglene. Spilleren som tar straffesparket kan 
ikke berøre ballen en andre gang.» 

 

 

iv) Pkt. 3 straffesparkkonkurranse, b) under gjennomføring, sanksjoner 

Ny tekst:  

• Målvakt som begår et brudd på spillereglene som medfører at et straffespark må tas på nytt, skal 
advares. 
  

• Hvis spilleren som tar straffesparket, etter at dommeren har gitt klarsignal, begår et brudd på 
spillereglene, skal sparket uansett resultat regnes som en bom, og spilleren skal advares.   
 

• Hvis målvakten og spilleren som tar straffesparket samtidig begår et brudd på spillereglene: 
o Hvis det ikke scores mål skal straffesparket tas om igjen og begge advares. 
o Hvis det scores mål, skal dette regnes som bom / ikke-mål, og den som tar sparket 

advares. 

 

Kommentar: Endringen gjøres for å forenkle sanksjonering ved brudd på reglene i 

straffesparkkonkurransen. 
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Regel 11 - Offside 
 

i) Pkt. 2 Vurdering av offside, andre hovedkulepunkt «forstyrre motspiller» 

Endring i vurderingsord for når en «forstyrrer motspiller», ordet synsfelt erstattes med 

synslinje, ny tekst er:  

«forstyrrer motspiller ved å; 

o hindre en motspiller fra å spille eller være i stand til å spille ballen ved klart å hindre 
motspillerens synslinje» 
 

Kommentar: I den engelske versjonen av spillereglene benyttes frasen «line of vision». NFF har 

oversatt dette med «synslinje» og benytter den gjeldende definisjon av ordet «synslinje» som finnes i 

Store Norske Leksikon (kilde: https://sml.snl.no/synslinjen). 

 

 

ii) Pkt. 2 Vurdering av offside, tredje hovedkulepunkt «oppnår fordel» 

Ny tekst og presiseringer:  

«oppnår en fordel ved å spille ballen eller forstyrre en motspiller, ved å være eller ha vært i en 
offsideposisjon når ballen; 

o returnerer fra eller stusser av målstolpe, tverrligger, en i dommerteamet eller 
motspiller(e) 

o er blitt bevisst reddet av motspiller(e). 

En spiller i offsideposisjon som mottar ballen fra en motspiller som bevisst spiller ballen (bortsett fra 
en bevisst redning), skal ikke anses å ha oppnådd en fordel. 

En redning er når en spiller stopper eller forsøker å stoppe en ball som er i ferd med å gå i mål eller 
veldig nær målet med hvilken som helst del av kroppen unntatt hendene/armene (unntak for 
målvakten innenfor eget straffesparkfelt).» 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

iii) Pkt. 2 Vurdering av offside, «regelanvendelse» avsnittet 

Ny tekst og presiseringer:  

«Regelanvendelse ved enkelte situasjoner 

• Dersom en spiller som var i offsideposisjon når ballen ble spilt, hindrer eller forstyrrer en 
motspillers mulighet til å bevege seg mot ballen skal det dømmes offside.  
 

• Dersom det begås en forseelse mot en spiller som var i offsideposisjon når ballen ble spilt, men 
hvor ingen av de tre kriterier for å straffe for offside er tilstede, skal forseelsen mot spilleren 
straffes etter Regel 12.   
 

• Dersom det begås en forseelse mot en spiller som var i offsideposisjon når ballen ble spilt og 
spilleren samtidig oppfyller en av de tre kriterier for å straffe for offside, skal det dømmes 
offside.» 

 

Kommentar: Endringen gjøres for å forenkle sanksjonering ved brudd på reglene samtidig 

som det oppstår en offsidesituasjon 

 

 

iv) Pkt. 4 Presisering for VAD 

Nytt punkt som er tatt inn for at den norske oversettelsen av spillereglene skal være i 
harmoni med den engelske versjonen av spillereglene  
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Regel 12 – Feil og overtredelser 
 

i) Pkt. 1 Direkte frispark, avsnitt om «Forlengelse av arm og hånd» 

Her er det tilført en fotnote for å bringe norsk tekst i samsvar med engelsk tekst av 

spillereglene 

 

« Jf. IFAB rundskriv nr.11/2017: Hvis en målvakt gjør seg skyldig i å kaste et objekt på ballen, skal 

motstanderlaget tildeles et straffespark og målvakten tildeles en passende disiplinærreaksjon 

avhengig av forseelsen art.» 

 

ii) Pkt. 1 Indirekte frispark, nytt tredje kulepunkt 

Det kan dømmes indirekte frispark for:  

• «protesterer mot dommerteamets avgjørelser, eller opptrer støtende, fornærmende eller 
krenkende ved ord, handlinger eller gestikulering» 

 

Kommentar: Endringen gjøres for å slå ned på usportsligheter, vise konsekvens for 

handlinger som går løs på dommerens autoritet og fremme fair play 

 

 

iii) Pkt. 3 Disiplinære reaksjoner, nytt avsnitt  

«Forseelser som begås i umiddelbar nærhet av eller rett etter hverandre» 

Ny tekst:  

«I de tilfeller der en og samme person begår flere forseelser som medfører advarsel, i 

umiddelbar nærhet i tid eller rett etter hverandre, skal det tildeles advarsel for hver enkelt 

forseelse som er begått.» 

 

Kommentar: 

Endringen gjøres for å tydeliggjøre hva rett reaksjon i slike tilfeller er 

NFF fastsetter at ved slike tilfeller, skal en dommer markere antall advarsel som er gitt 

maksimalt ved to ganger å vise det gule kortet, før det signaliseres for at personen er utvist 

ved å vise rødt kort 

Eksempel: En spiller som ulovlig kommer inn på spillebanen, og på en hensynsløsmåte 

begår et brudd på spillereglene. Spilleren skal tildeles en advarsel for hver av disse 

forseelser og skal dermed utvises for å ha blitt tildelt sin andre advarsel i samme kamp. 
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iv) Pkt. 3 Disiplinære reaksjoner, bruk av fordel, unntaksbestemmelser  

 

Endring i tredje kulepunkt:  

• «Dersom det benyttes fordel og spilleren som skal gis utvisning berører ballen eller 
angriper/forstyrrer en motspiller, skal dommeren stanse spillet, utvise spilleren og tildele 
motstanderlaget et indirekte frispark, med mindre spilleren har begått en mer alvorlig 
forseelse som straffes med et direkte frispark/straffespark.» 

 

v) Pkt. 3 Disiplinære reaksjoner, brudd på spillereglene som medfører advarsel 

NFF har besluttet at fra 1/1/2018 vil advarsel i alle klasser av aldersbestemt fotball (herunder 

spillformene 11er, 9er, 7er og 5er) medføre tidsbestemt utvisning 

 

vi) Pkt. 3 Disiplinære reaksjoner, avsnitt «advarsel for usportslig opptreden» 

Nytt 5. og 6. kulepunkt 

• «begår en forseelse som forstyrrer eller hindrer en positiv angrepsmulighet, unntatt i de tilfeller 
der det dømmes straffespark for en forseelse der det var gjort et forsøk på å spille ballen 

• ulovlig hindrer en åpenbar scoringsmulighet ved et reelt forsøk på å spille ballen og det 
dømmes straffespark.» 

 

Kommentar: 

Disse endringen ble innført ved rundskriv fra NFF i forkant av 2017 sesongen, og er nå 

inntatt i spillereglene. IFAB presiserer at begrepet «reelt forsøk å spille ballen» omfatter kun 

situasjoner hvor en utespiller eller målvakten gjør et ærlig forsøk på å nå ballen først på en 

lovlig måte, men mislykkes og feller motspiller istedenfor. Hands, dytting eller andre brudd på 

spillereglene som uansett ville ha medført utvisning omfattes ikke av denne regel. 

 

vii) Pkt. 3 Disiplinære reaksjoner, «advarsel for usportslig opptreden», «feiring av 

mål», første og andre kulepunkt 

Det er her gjort presiseringer hva som skal regnes som usportslig opptreden 

• å klatre på et gjerde rundt banen og/eller nærme seg tilskuere slik at det skapes fare eller 
utgjør en risiko for kampens sikkerhet 

• gestikulering eller handling som er provoserende, hånende, nedsettende, skaper uro eller 
aggresjon 
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viii) Pkt. 3 Disiplinære reaksjoner, «brudd på spillereglene som medfører utvisning» 

andre kulepunkt 

Det er gjort en presisering her:  

• «fratar motspiller et mål eller en åpenbar scoringsmulighet når angrepsspillers generelle 
retning er på vei mot mål, og forseelsen skal straffes med frispark (med mindre annet er 
bestemt, se nedenfor)» 

 

ix) Pkt. 3 Disiplinære reaksjoner, «brudd på spillereglene som medfører utvisning» 

«Frata motspiller en åpenbar scoringsmulighet» 

Presiseringer i annet og tredje ledd i denne bestemmelse:  
 
«Dersom en spiller innenfor eget straffesparkfelt overfor en motspiller, begår en forseelse som 
hindrer en åpenbar scoringsmulighet og dommeren tildeler et straffespark, skal denne spilleren gis 
advarsel dersom det ble gjort et ærlig forsøk på å spille ballen. I alle andre tilfeller (f. eks hands, å 
holde, dytte/skyve, eller har ingen muligheter for å nå ballen) skal spilleren utvises.  
 
En spiller, utvist spiller, reservespiller eller spiller som er byttet ut, som uten dommerens tillatelse 
kommer inn på spillebanen og forstyrrer spillet eller hindrer motstanderlaget å score et mål eller en 
åpenbar scoringsmulighet, er skyldig i en forseelse som medfører utvisning.» 

 

x) Pkt. 3 Disiplinære reaksjoner, «brudd på spillereglene som medfører utvisning» 

«kasting av et objekt eller ball» 

Ny tekst 

I slike tilfeller skal dommeren tildele en passende disiplinærreaksjon, vurdert ut fra om  
handlingen er: 

• hensynsløs; advare spilleren for usportslig opptreden 
• bruker unødig mye kraft; utvise spilleren for voldsom opptreden. 

 

Kommentar:  

Endringen medfører at det må her også gjøres vurderinger og at kasting av en ball eller objekt ikke 

lengre er noe som automatisk medfører utvisning.  

 

Jf. IFAB rundskriv nr.11/2017: Hvis en målvakt kaster et objekt på en motspiller innenfor eget 

straffesparkfelt, skal motstanderlaget tildeles et straffespark og målvakten tildeles en passende 

disiplinærreaksjon avhengig av forseelsen art. 
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xi) Pkt. 4 Gjenopptakelse av spillet 

Endring for å ta høyde for IFAB rundskriv fra september 2017 
 
«En forseelse som skjer når ballen er ute av spill kan ikke endre hvordan spillet skal gjenopptas.1   

Hvis ballen er i spill og en spiller begår en forseelse på spillebanen mot: 

• en motspiller – skal spillet gjenopptas med enten frispark (indirekte eller direkte) eller 
straffespark 

• en medspiller, reserve, utbyttet spiller på samme lag, utviste spillere, lagledelsen eller 
dommerteamet – skal spillet gjenopptas med enten et direkte frispark eller straffespark 

• andre personer – skal spillet gjenopptas med dropp 

Hvis ballen er i spill og det begås en forseelse utenfor spillebanen: 

• av en spiller mot dommerteamet, motspillere, reserver, utbyttede spillere, utviste spillere eller 
lagledere på motstanderlaget, eller 

• av en reserve, utbyttet spiller, utvist spiller eller lagleder, eller noen av disse forstyrrer en 
motspiller eller medlemmer av dommerteamet 
 

- skal spillet gjenopptas med et frispark fra nærmeste punkt på linjene som avgrenser 

spillebanen fra der forseelsen skjedde. Dersom forseelsen medfører direkte frispark til 

motparten og dette skjedde i eget straffesparkfelt gjenopptas spillet med straffespark. 

Hvis en spiller står på eller utenfor spillebanen og kaster et objekt (inklusiv en ball) på en motspiller, 
reserve, utbyttet spiller, utvist spiller, lagleder, en i dommerteamet eller på ballen, skal spillet 
gjenopptas med direkte frispark eller straffespark fra det stedet objektet traff eller ville ha truffet 
personen eller ballen. Om treffpunktet er på utsiden av spillebanen skal spillet gjenopptas med et 
direkte frispark fra nærmeste punkt på linjene som avgrenser spillebanen fra der forseelsen skjedde. 
Dersom dette skjedde i eget straffesparkfelt gjenopptas spillet med straffespark til motstanderlaget. 

Hvis en reserve, utbyttet spiller, utvist spiller, spiller midlertidig plassert utenfor banen eller lagleder, 
står på utsiden av spillebanen og kaster et objekt på spillebanen som forstyrrer spillet eller 
dommerteamet – skal spillet gjenopptas med et direkte frispark/straffespark fra der forstyrrelsen fant 
sted på banen eller traff/ville ha truffet en motspiller, dommerteamet eller ballen.  

Forseelser mot medspillere, egne innbyttere/reserver eller egen lagledelse 

Hvis en spiller begår en forseelse mot medspillere, egne innbyttere/reserver eller egen lagledelse 

mens ballen er i spill, skal spillet gjenopptas på følgende måte:  

• forseelser på spillebanen – direkte frispark eller straffespark til motstanderlaget 

• forseelser utenfor spillebanen – indirekte frispark til motstanderlaget fra nærmeste punktet 

på linjene som avgrenser spillebanen fra der forseelsen skjedde, hvis dommeren stopper 

kampen for å advare eller utvise en spiller» 

 

 

                                                           
1 Med de unntak beskrevet for kasting av objekt utenfor spillebanen i nest siste avsnitt i dette punktet. 
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Regel 13 – frispark 
 

i) Pkt. 3 sanksjoner ved brudd på reglen  

Presisering i 4.kulepunkt 
 

«Hvis et lag tar et hurtig frispark innenfor eget straffesparkfelt og motspiller(e) ikke rakk å 
forlate dette området før sparket ble tatt, skal spillet ikke stanses.  
Hvis en spiller befinner seg innenfor motstanderlagets straffesparkfelt eller entrer dette før 
ballen er satt i spill, og berører eller forsøker å nå ballen før den er berørt av en annen spiller 
på utsiden av straffesparkfeltet, skal frisparket tas på nytt.»  

 

Regel 14 - Straffespark 
 

i) Pkt. 1 Hvordan et straffespark skal utføres, siste avsnitt 

 «Selv om spilletiden og tillegg har utløpt, skal dommeren la straffesparket bli utført.  
Et straffespark på overtid vurderes som fullført når ballen ikke lengre er i bevegelse, går ut av 
spill, blir spilt av en spiller (inkludert den som tar straffesparket) med unntak av forsvarende 
målvakt, eller at dommeren stanser spillet for overtredelse av spillereglene av den som tar 
straffesparket eller andre spillere på laget som tar straffesparket.  Hvis det forsvarende lags 
spillere eller målvakt begår et brudd på spillereglene og det ikke scores mål, skal 
straffesparket tas på nytt.» 

 

Kommentar: 

Denne endringen gjøres for å presisere når straffesparket skal regnes som fullført.  

 

ii) Pkt. 2 Sanksjoner ved brudd på regelen, spillere fra begge lag bryter 

spillereglene samtidig før ballen er satt i spill 

Ny tekst: 

• «straffesparket tas på nytt, med mindre en av spillerne begår et mer alvorlig brudd på 
spillereglene. Hvis målvakten og spilleren som tar straffesparket samtidig begår et brudd 
på spillereglene: 
o Hvis det ikke scores mål, skal straffesparket tas om igjen og begge advares. 
o Hvis det scores mål, skal målet annulleres, den som tar sparket advares og spillet 

gjenopptas med et indirekte frispark til det forsvarende lag.» 
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iii) Pkt. 2 Sanksjoner ved brudd på regelen, Ballen berøres av en uvedkommende 

når ballen er sparket fremover når ballen er satt i spill 

 

Ny tekst: 

«Straffesparket tas på nytt. Med mindre det er klart at ballen vil gå inn i mål, og den 
uvedkommende ikke hindrer målvakten eller forsvarsspiller(e) i å nå ballen. Målet skal 
godkjennes selv om den uvedkommende berører ballen på vei inn i målet som straffesparket 
tas mot.»    

 

 

Regel 16 - Målspark 
 

i) Pkt. 2 Sanksjoner ved brudd på reglen, andre avsnitt 

«Hvis en motspiller befinner seg innenfor eller beveger seg inn i straffesparkfeltet før ballen 
er i spill, og deretter berører eller forsøker å nå ballen før den er berørt av en annen spiller, 
skal målsparket tas på nytt.» 

 


